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 2 (004الفرائض )كتاب -خمتصر اخلرقي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 من صاحب اإلتقان؟

 طالب: ................
 إال السبت؟  يأتييعني ما 

 طالب: ................
 عندك هنا إذا جاء تذكره إن شاء هللا. إذن ضعه

البنات وعند توزيع الميراث قالت الزوجة إنها ن وثالث من رجل توفي عن زوجة واب :يقول
كان ينفق عليها ويراعي  بنها فهل لها لل؟  وهي تزع  أن متنازلة عن ميراثها من الزوج ال

 مصالحها وال يبخل عليها.
ذا كانت قد الحظت النفقة عليها ومراعاة مصالحها فإن  ،يجب عليها أن تعدل بين أوالدها وا 

ال يلزمها أن تعدل بين أوالدها.كانت احتسبت ما أنفقه عل  يها وأرادت أن ترده عليه هذا شيء وا 
 إلي؟ لو الحظت حاجة في الولد أكثر من البنات.أحسن هللا طالب: لكن 

 اتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكم. ،تستأذن
 سم.

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسل  على نبينا محمد وعلى آل  وصحب ، 
 باب ميراث لوي األرحا -تعالىرحم  هللا -قال
م   ور  وي    يت ل  ممن هو نحوه ث لوو األرحا  فيجعل من ل  يس َّ ل  فريضة على منزلة من س 

  ،والعمة بمنزلة األب ،فيجعل الخال بمنزلة األ 
 يعني كل يجعل بمنزلة من أدلى به.
 لها بمنزلة الع  وبنت األخ.أن  يجعوقد روي عن أبي عبد هللا أيضا 

 تبار أنه أقرب لها من الوارثين.باع
لا كان وارث  ،وكل لي رح  ل  يس َّ ل  فريضة فهو على هلا النحو ،وبنت األخ بمنزلة األخ وا 

 غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من لوي األرحا  ويورث..
ذا كان وارث.عندك؟ لحظة  ماذا  وا 

لا كان   وارث غير الزوج والزوجة أو مولى.وا 
 ممن قد سميت له فريضة أو مولى نعمة.

  سبحان هللا ليست هله عندنا
 ،عندك؟ ممن قد سميت له فريضة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي األرحام ما الذي

 المغني موجود؟ 
 طالب: ................
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 الزركشي؟
 طالب: ................

 معك؟ األولى؟ ابن مانع؟ ما الذي
 ................طالب: 

 الزركشي؟ أولكن أنت عندك المغني؟  نعم
 طالب: ................

 موجود؟
 طالب: ................

 فيه؟الذي المغني  ،أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي األرحام
 طالب: ................

المولى عاصب  ،حاب الفروض أو مولىد سميت له فريضة ال بد منها، من أصال، أظن ممن ق
 في الشرح. ننظرألنه استثنى الزوج والزوجة وهم من أصحاب الفروض 

ث اللكور واإلناث من لوي األرحا  بالسوية إلا كان فهو أحق بالمال من لوي األرحا  ويورَّ 
لا كان ابن أخت  ،ا وأمه  واحدة إال الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلثأبوه  واحد   وا 

لا كان  ،وبنت أخت أخرى أعطي ابن األخت حق أم  النصف وبنت األخت حق أمها النصف وا 
 ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فلالبن ولبنت األخت النصف بينهما نصفين 

 نصيب أمهما.
لا كان.  وا 

 ولبنت األخت األخرى النصف نصيب أمها، عندك؟
 أعيد المسألة من أولها.

لا كان ولبنت  ،فلالبن ولبنت األخت النصف بينهما نصفينابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى  وا 
األخت األخرى النصف فإن كن ثالث بنات ثالث أخوات متفرقات كان لبنت األخت من األب 

 مس ولبنت األخت من األ  الخمس.واأل  ثالثة أخماس المال ولبنت األخت من األب الخ  
 طالب: ................

 يقول؟ ماذا
 طالب: ................

 إن كن ثالث بنات. نعم
 لكن الواو مقحمة.إن كن ثالث بنات 

ذا كان ثالث بنات.  وا 
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خت من األب وبنت خت من األب واأل  وبنت األثالث بنات ثالث أخوات متفرقات ألن لبنت األ
 األخت من األ .
 ال، ما لها داعي.

 ما لها داعي.الواو 
ذا كن ثالث بنات  وبنت أخت  ،بنت أخت شقيقة ،وألم ،وألب ،يعني شقيقة ،أخوات متفرقاتوا 

 وبنت أخت ألم. ،ألب
 طالب: ................

ن كن ثالث بنات أخوات متفرقات.  وا 
 الواو المقحمة ما لها محل. هله ،الواو احلف

 طالب: ................
أخت  ،أخت شقيقة لها بنت ،واو هن ثالث بنات لثالث أخوات كل أخت لها بنت ال توجدال، 

 أخت ألم لها بنت. ،ألب لها بنت
 طالب: ................

 ال. الغية،
 نقرأها لتستقي  العبارة أحسن هللا إلي؟.

 ثالَث بنات ثالث  أخوات. نَّ فإن ك  
 يضر. الثالث بنات أخوات قد ال يحتاج إليها لكن وجودها  ،قد ال يحتاج إليها ثالث هذه

 طالب: ................
 وجودها ال يضر كما أنها ال داعي لها. نعم

 كان لبنت األخت من األب واأل .
 بنت األخت الشقيقة.

بنت ولبنت األخت من األب الخمس ول ،كان لبنت األخت من األب واأل  ثالثة أخماس المال
 أل  الخمس فإن كن.األخت من ا

 ُجعْلن مكان أمهاتهن.
 هله ليست عندنا.

 على أخت شقيقة أخت ألب أخت ألم. ألنك لو قسمت المسألة
 للشقيقة النصف.
 للشقيقة النصف.

 وألخت ألب السدس.
 تكملة الثلثين.
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 وهله لها السدس.
 وهذه لها السدس.
 تكون المسألة.

 من ستة.
 .وترجع إلى خمسة يا شيخ

 خمسة على كالمه.وترجع إلى 
 فيكون لها.

 ،وواحد من خمسة لألخت ألب ،ثالثة من خمسة للشقيقة ،أخماس يعني تصح من خمسةثالثة 
 ثم ينزل فروعهن عليهن. ،وواحد من خمسة لألخت ألم

 فإن كن.
 جعلن مكان أمهاتهن.

 هله ليست عندنا يا شيخ.
 طالب: ................

 بأس، المهم أنها مهمة وكذلك. ال
 وكلل؟.

 .وكذلك إن كن ثالث عمات متفرقات
 ال هله.

ألنه يقول جعلن مكان أمهاتهن إلى هنا يعني متفرقات جعله في طبعة  أيضا؛تبع الشرح  هذه
 المغني من الشرح وهو من المتن.

 فإن كن ثالث بنات ثالثة إخوة متفرقين.
فإن كن ثالثة بنات إخوة متفرقين يعني شقيق وألب وألم  ،بدون ثالثة مثل ما تقدم في األخوات

 مثل ما تقدم يعني وجودها ال يضر وعدمها ال يؤثر.
 وما بقي فلبنت األخ من األب واأل .فلبنت األخ من األ  السدس 

 واألخ ألب يسقط. ،والباقي لألخ الشقيق ،السدس لألخ ألم ،ألن إرث اآلباء هكذا
تفرقين فالميراث لبنت الع  من األب واأل  وسقط الباقيات ألنهن فإن كن ثالث بنات عمومة م

 أقمن مقا  آبائهن.
 .وعم ألم ال يرث إال العم الشقيق فالمال لبنته ،وعم ألب ،عم شقيق ،ثالث بنات عمومة متفرقين

وثالث عمات متفرقات فالثلث بين الثالث خاالت على خمسة فإن كن ثالث خاالت متفرقات 
 والثلثان بين الثالث عمات على خمسة أسه . ،أسه 
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 ،المسألة من ثالثة لألم واحد ،والعمات نزلن منزلة األب ،لماذا؟ ألن الخاالت نزلن منزلة األم
م عليهن الثلث على خمسة ن فيقس  ، وللعمات الثلثاواحد فيكون للخاالت الثلث ،ولألب اثنين

نزل ثم ي ،تنزل الخاالت منزلة األم ،كذلك الثالث عمات ،ثالث خاالت على خمسة أسهم ،أسهم
ثم بعد ذلك يأتي ثالث خاالت شقيقة وألب وألم وبينهن  ،نالعمات منزلة األب من ثالثة، اثنا

 للشقيقة.واحد 
 طالب: ................

 ين؟أ
 طالب: ................

سألة مثل ما قسمنا الم ،والثانية السدس ،وألب السدس ،لها النصف االشقيقة اعتبرها أخت نعم
 للخاالت الثلث وللعمات الثلثين. األولى وكذلك العمات إال أن

  لي بعده يا شيخ  انتهى.الباب النقرأ 
 فتصح من خمسة عشر.
 ال، ليس، انتهينا، الكال .

ا إلى هنا جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من من قوله فتصح من خمسة عشر سهم  
 خمسة عشر ألن عندنا خمسة في ثالثة خمسة عشر.يقول فتصح من  ،المتن

 طالب: ................
 ،للشقيقة من الخمسة ثالثة وواحد ،وللعمات عشرة ،فتصح من خمسة عشر للخاالت خمسة

ا للخالة التي من قبل ولذلك قال فتصح من خمسة عشر سهم   ،نوللشقيقة من العمات ستة واثنا
وللخالة التي من قبل األب سهم يعني سدس تكملة الثلثين في أصل  ،األب واألم ثالثة أسهم

وللعمة  ،وللخالة التي من قبل األم السدس كما هو معلوم سهم ألنها ترجع إلى خمسة ،المسألة
وللعمة التي من قبل األم  ،وللعمة التي من قبل األب سهمان ،التي من قبل األب واألم ستة أسهم

 ضعف ما للخاالت كما أن لألب ضعف ما لألم. ألن للعمات ؛اسهمان أيض  
باب ذوي األرحام حدثني إسحاق بن إبراهيم  -رحمه هللا تعالى -في صحيح البخاري يقول اإلمام

قال جاءت قال قلت ألبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن 
قراءة عاقدت وعقدت قال  }والذين عاقدت أيمانكم{  ٣٣النساء:  ژ ۉ ۅ ۅ ژوعباس 

دون ذوي رحمه لألخوة التي آخى  المهاجري   كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث األنصاري  
قال نسختها   ٣٣النساء:  ژ ۉ ۅ ۅ ژبينهما فلما نزلت  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

وهم  :أو ال؟ يقول أي بيان حكمهم هل يرثون  "باب ذوي األرحام" :قوله }والذين عاقدت أيمانكم{
 ،وبنت العم ،وبنت األخ ،وولد األخت ،وولد البنت ،والجد لألم ،والخالة ،الخال ،عشرة أصناف
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ثم  ،فمن ور ثهم قال أوالهم أوالد البنت ،ومن أدلى بأحد منهم ،وابن األخ لألم ،والعم لألم ،والعمة
ذا استوى اثنان قُ  ،والخالة ،والخال ،والعمة ،ثم العم ،وبنات األخ ،أوالد األخت دم األقرب إلى وا 

}والذين عاقدت   ٣٣النساء:  ژ ۉ ۅ ۅ ژ :قوله ،يقول ،صاحب فرض أو عصبة
قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث األنصاري  المهاجري  دون ذوي رحمه  أيمانكم{

النساء:  ژ ۉ ۅ ۅ ژبينهم فلما نزلت  -صلى هللا عليه وسلم-لألخوة التي آخى النبي 

}والذين قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ نسختها  }والذين عاقدت أيمانكم{قال نسختها   ٣٣
 ۉ ۅ ۅ ژوالناس  }والذين عاقدت أيمانكم{والصواب أن المنسوخة عاقدت أيمانكم{ 

 ۅ ۅ ژقال ووقع في رواية الطبري بيان ذلك ولفظه فلما نزلت هذه اآلية   ٣٣النساء:  ژ

 :ر في الحاشية فقالوقد أجاب ابن المني    ،سخت قلت وقد تقدم.. إلى آخرهن    ٣٣النساء:  ژ ۉ
والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر  ،الضمير في نسختها عائد على المؤاخاة ال على اآلية

 ،فال يكون فيه قلب على ما قال ابن بطال  ٣٣النساء:  ژ ۉ ۅ ۅ ژيعود على قوله 
 ژ ۉ ۅ ۅ ژبدل من الضمير وأصل الكالم لما نزلت }والذين عاقدت أيمانكم{ وقوله 

}والذين فاعل نسختها آية جعلنا  :رمانيوقال الك   }والذين عاقدت أيمانكم{نسخت   ٣٣النساء: 
ا موضع آخر وهو أنه عبر بقوله ووقع في سياقه هنا أيض   ،منصوب بإضمار أعني قلت عاقدت{

وأجاب عنه الكرماني بأن  ،المهاجري  وقد تقدم في رواية الصلت بالعكسيرث األنصاري  
قلت واألولى أن ُيقرأ األنصاري  بالنصب على أنه  ،المقصود إثبات الوراثة بينهما في الجملة

}والذي ووقع في رواية الصلت موضع ثالث مشكل وهو قوله  ،مفعول مقدم فتتحد الروايتان
. إلى آخره وظاهر الكالم أن قوله من النصر يتعلق بعاقدت أيمانكم من النصر. قدت أيمانكم{عا

نما يتعلق بقوله فآتوهم نصيبهم وقد بين ذلك أبو كريب في روايته.. إلى أن قال  وليس كذلك وا 
اختلف الفقهاء في توريث ذوي األرحام وهم من ال سهم له وليس بعصبة فذهب  :قال ابن بطال

سحاق إلى توريثهم واحتجوا  ،م من الميراثأهل الحجاز والشام إلى منعه وذهب الكوفيون وأحمد وا 
من له سهم بها واحتج اآلخرون بأن المراد   ٧٥األنفال:  ژ     ی ی ىئ ىئ ىئ ژبقوله تعالى 
من » -صلى هللا عليه وسلم-وبقوله  ،ألن آية األنفال مجملة وآية المواريث مفسرة ؛في كتاب هللا

ا لعصبته وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرث   "فلعصبته ترك ماال  
رأى أهل  :واختلفوا في توريثهم فقال أبو عبيد ،فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه ،دون مواليه

ال فعليهم وعلى  العراق رد ما بقي من ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض وا 
ل وكان ابن مسعود ينز    ،قدوا أعطي ذوي األرحام أو أُعطوا أو أ عطوا ذوي األرحامفإن فُ  ،العصبة

وأخرج بسند صحيح عن ابن مسعود أنه  ،كل ذي رحم منزلة من يجر إليه يعني من يدلي به
وعن علي أنه كان ال يرد على البنت  ،اجعل العمة كاألب والخالة كاألم وقسم المال بينهما أثالث  
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وهو حديث حسن أخرجه الترمذي  «الخال وارث من ال وارث له» :من أدلتهم حديثو  ،دون األم
ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور  ،وغيره وأجيب عنه أنه يحتمل أن يراد به إذا كان ذا عصبة

ويحتمل أن يكون المراد به السلطان ألنه خال  ،السلب كقولهم الصبر حيلة من ال حيل له
يعني  ،ين جاء خال المسلمين إال معاويةأ حتماالت ابن العربي منحكى هذه اال ،المسلمين
 ،كالم بعيدهذا وكل سلطان ينزل منزلة معاوية؟!  ،يسمونه خال المؤمنين هو الذيمعاوية 

هذا سند جيد يعني يصل إلى حد الحسن وعندكم  «الخال وارث من ال وارث له»المقصود أن 
في الحديث  «والخالة بمنزلة األم»  ٧٥األنفال:  ژ جئحئ        ی ی     ی ی ىئ ىئ ىئ ژاآلية 

وهؤالء ال شك أنهم أولى من غيرهم بما لقريبهم  ،الصحيح حديث الحضانة هذه األمور ترتقي
حرمون ويودع المال يعني من أقرب الناس عمته وخالته يُ  ،فهذا مما يرجح به القول بأنهم يرثون 

 .قليال في المغنيلو نقرأ  ،يعني من جهة النظر ؟في بيت المال
 طالب: ................

 ؟ماذا
 طالب: ................

 كلهم يدلون.
 طالب: ................

 على القول بميراث الجد مع اإلخوة تنزل منزلة الجد مع اإلخوة.
 طالب: ................
 الحنفية أو غير الحنفية.
 طالب: ................

أوالد االبن المتوفى قبل أبيه هذه  شيء آخر، وكونها تجب الوصية لهم ،اس شيءكونهم أولى الن
ثم توفي  توفي قبل أبيه مثال  و له أسرة ، يعني شخص له خمسة أوالد كبيرهم الوصية الواجبة

يجب أن يوصى لهم بمثل نصيب أعمامهم  لحنفية وشر عه بعض األمصار أن هؤالءيرى ا ،األب
 يعني نصيب أبيهم.

 على مسائل الكتاب قبل قراء المغني. نأتي
ألن ذو بمعنى صاحب هذا  ؛أي أصحاب األرحام "باب ميراث لوي األرحا " -رحمه هللا -قوله

هذا مذهب الحنابلة  "ويورث لووا األرحا " :قوله ،صاحب رحم فهم ذووا أرحام وأصحاب أرحام
للمالكية والشافعية يرون أنه إذا لم يوجد ا خالف   ،والحنفية على خالف بينهم في بعض فروع الباب

 :قال نه عند الشافعية بيت المال وارث،ومعروف أ ،صاحب فرض وال تعصيب أنه لبيت المال
 ،ويورث لووا األرحا  فيجعل من ل  يس  ل  فريضة على منزلة من سميت ل  ممن هو نحوه"
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 ؛العمة بمنزلة األب ،تجعل بمنزلة أقرب الورثة إليها "فيجعل الخال بمنزلة والعمة بمنزلة األب
األب  "جعلها بمنزلة الع د هللا رحم  هللا رواية أخرى أن  وقد روي عن أبي عب" األنه أخوه

فما  ،ا للميت بدرجة أقل العما لها وقد يكون أخ  قد يكون أخ   ،كذلك أخبالنسبة للعمة أخ والعم 
 ،لماذا؟ ألنه ال يسقط بحال .أو بمنزلة العم؟ بمنزلة األب األحظ للعمة أن تكون بمنزلة األب

 .؟غالم الخالل في هذه المسألة خالف ألبي بكر يوجد
 طالب: ما أحضرتها يا شيخ ما أحضرتها.

 في الطبقات؟ أليست
 طالب: بلى في الطبقات في الجزء األول.

 عندك في الحاشية؟ ليست ؟ما ذكرها
 طالب: ما أشار إليها.

 ينقل مسائل؟ أليسلكن 
 .لكن ما أشار إليها ما لكر شيئاطالب: 

ينزل منزلة من  "وكل لي رح  ل  يس  ل  فريضة فهو على هلا النحو ،وبنت األخ بمنزلة األخ"
لا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت ل  فريضة"يدلي به إلى الميت  يعني  "وا 

إذا كان  "حق بالمال من لوي األرحا أو مولى نعمة فهو أ"أصحاب الفروض غير الزوجين 
 ،يت له فريضة ألنه من باب إلحاق الفرائض بأهلها أولىم   وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سُ 

ورث اللكور واإلناث من لوي األرحا  وي  "مولى نعمة عاصب فهو أحق بالمال من ذوي األرحام 
 عمة وعم ألم. "بالسوية

 طالب: ................
 كان شقيق عمة شقيقة.لكن إذا 

 طالب: ................
 وعم ألم.

 طالب: ................
 عم شقيق ما فيه إشكال. ،سهلعم شقيق عاصب 

 طالب: ................
لا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت ل  فريضة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال " وا 

وأمه   امن لوي األرحا  بالسوية إلا كان أبوه  واحد ويورث اللكور واإلناث ،من لوي األرحا 
يعني ما الدليل على أن الذكر واألنثى  "واحدة إال الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث

سواء؟ يعني إذا وجد الدليل بالنسبة ألوالد األم أن ذكرهم وأنثاهم سواء فهل يوجد دليل على أن 
 وقد عرفنا أن هناك استثناء في الخال والخالة؟  ،م سواءذوي األرحام ذكرهم وأنثاه
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 طالب: ................
هذا ذكر وهذا أنثى إنما هم ينزلون منزلة من أدلوا به وهو واحد ذكر أو  ،يعني ليس إرثهم بالنوع

 أنثى.
 طالب: ................

أنت افترض  ةيدلون بها واحدالجهة التي وأن  ،من أدلوا به واحد وعلمت أنال، أنت إذا أزلتهم 
مع أن أصل المسألة مبنية على  ،أن هذا الذي أدلوا به ذكر أو أنثى ال يختلفون في قربهم منه

 اجتهاد.
لا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى  ،إال الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث" يعني  "وا 

 من غير أمها.
 طالب: ................

 هو؟ ما
 طالب: ................

"فإن للخال نعم لماذا ذكر أن الخال والخالة يختلفان عن غيرهما ما يقال الخال والخالة واحد؟ 
 الثلثين وللخالة الثلث"

 طالب: ................
 هو؟ ما

 طالب: ................
 كالهما مدلي باألم.طيب والخال 

لا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى " فاطمة لها ابن وزينب  ميت له أختان فاطمة وزينب مثال   "وا 
ما يقال للذكر  "وبنت األخت حق أمها النصف ،أ عطي ابن األخت حق أم  النصف"لها بنت 

يأخذ نصيب من  ما يقال مثل الخال والخالة إنما كل   ،مثل حظ األنثيين وقربهم من الميت سواء
لا كان ابٌن وبنت أخت "يدلي به  يعني فاطمة في المسألة األولى لها ولد  "أخت أخرى وبنت  ،وا 

ونصيب زينب لبنتها  ،وزينب لها بنت نصيب فاطمة النصف بين ولدها وبنتها بالسوية ،وبنت
لا " ولبنت  ،ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى لالبن وبنت األخت النصف بينهما نصفان ناكوا 

لا كن ثالث بنات أخوات متفرقات"ه ألنا نزلناه منزلة من يدلون ب "األخت األخرى النصف أخت  "وا 
ولكل واحد منها بنت المسألة كما هو معلوم من ستة تعود بالرد  ،وأخت ألم ،وأخت ألب ،شقيقة

لبنت األخت الشقيقة ثالثة  ،أخماس يعني بعد الردثالثة  إلى خمسة لبنت األخت الشقيقة النصف
كان لبنت األخت من األب واأل  " لخمساولبنت األخت ألم  ،ولبنت األخت ألب الخمس ،أخماس

عْلن  ،ولبنت األخت من األ  الخمس ،ولبنت األخت من األب الخمس ،ثالثة أخماس المال ج 



 

 

 

 

 

1
1 
 

11 
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إن كن ثالث "إذا جعلناهن مكان أمهاتهن  "وكلل؟ إن كن ثالث عمات متفرقات ،مكان أمهاتهن
 .."عمات متفرقات فإن كن ثالث بنات 

 الثة إخوة متفرقين يا شيخ.طالب: ث
 طيب ثالث عمات متفرقات هو يريدها مثل المسألة السابقة.

 طالب: ................
 ات؟اآلن األخوات يدلين بأمهاتهن، طيب العم   نعم

 طالب: ................
خذ جميع المال فيقسم على معه أحد يأ ليسالمفترض أنه  ،ال، يدلين باألب وليس معه أحد

ولألخت ألم السدس تعود إلى  ،ولألخت ألب السدس تكملة الثلثين ،لشقيقة النصفأخواته ل
 خمسة مثل المسألة السابقة.

ألن األخ ألم يرث السدس  "فإن كن ثالث بنات إخوة متفرقين فلبنت األخ من األ  السدس"
، وأما ألخ الشقيقالتي هي بنت ا "وما بقي فلبنت األخت من األب واأل "عند فقده  هوتأخذه بنت

فإن كن ثالث بنات عمومة متفرقين فالمال لبنت الع  من األب واأل  "سقط بنت األخ ألب فت
 العم الشقيق يحجب العم ألب والعم ألم ال يرث. "قمن مقا  آبائهنوسقط الباقون ألنهن أ  
 طالب: ................

 ين؟أ
 طالب: ................

 مقام آبائهن.وسقط الباقون ألنهن أقمن 
 طالب: ................

 ألنهن.
 طالب: عندنا وسقط.

 ال، الزم وسقط.
 .عندنا وسقط الباقياتطالب: 
 .ال يسقط

الثالث فالثلث بين " قبل اقسمناه هذه "اتمتفرقث خاالت متفرقات وثالث عمات فإن كن ثال"
أسه  فتصح من خمسة عشر  خمسة على عماتالوالثلثان بين  ،خمسة أسه  خاالت على

وللخالة  ،وللخالة التي من قبل األب سه  ،ا للخالة التي من قبل األب واأل  ثالثة أسه سهم  
وللعمة التي من قبل األبوين ستة أسه  "يعني مثل المسائل السابقة  "التي من قبل األ  سه 

كلها على ما  "أل  سهمانوللعمة التي من قبل ا ،وللعمة التي من قبل األب سهمان ،األب واأل 
 تقدم مسائل متقاربة.
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 عبد هللا. أذن يا أبا
 المؤلن يؤلن.

 .اقرأ مقدمة الباب في المغني
 س .

 باب ذوي األرحام من المغني.
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسل  على نبينا محمد قال رحم  هللا تعالى:

لا كان وارث غير الزوج والزوجة.مسألة قال و   ا 
 نبدأ من أول  عفوا
 من أول الباب. نعم

 س  يا شيخ. من أول الباب 
 باب ذوي األرحام.

 ا.ز  باب لوي األرحا  وه  األقارب اللين ال فرض له  وال تعصيب وه  أحد عشر حي   
 الذي في المغني عشرة.
 طالب: ................

 نعم الذي في فتح الباري عشرة يقول وهم عشرة أصناف.
 ،والعمات من جميع الجهات ،وولد اإلخوة من األ  ،وبنات اإلخوة ،وولد األخوات ،ولد البنات

وكل جدة أدلت بأب بين  ،والجد أبو األ  ،وبنات األعما  ،واألخوال والخاالت ،والع  من األ 
وكان أبو عبد هللا  ،سمَّون لوي األرحا أمين أو بأب أعلى من الجد فهؤالء ومن أدلى به  ي  

ثه  إلا ل  يكن لو فرض وال عصبة وال أحد من الور اث إال الزوج والزوجة وي هلا القول ر   ،يور 
 ،عن عمر وعلي وعبد هللا وأبي عبيدة بن الجراح ومعال بن جبل وأبي الدرداء رضي هللا عنه 

وكان زيد  ،وفةلك  ريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وعلقمة ومسروق وأهل اوب  قال ش  
ثه  ويجعل الباقي لبيت المال وب  قال مال؟ واألوزاعي والشافعي وأبو ثور وداود وابن  ،ال يور 

ب إلى قباء يستخير رك   -صلى هللا علي  وسل -ألن عطاء بن يسار روى أن رسول هللا  جرير
 ن .هللا تعالى في العمة والخالة فأ نزل علي  أال ميراث لهما رواه سعيد في سن

 مخرج؟
قال كما أخرج  البيهقي في باب ميراث من ال يرث من لوي األرحا  في كتاب الفرائض في 

والحاك  باب ميراث العمة والخالة من كتاب  ،والدارقطني في كتاب الفرائض ،السنن الكبرى 
 الفرائض.

 ما حكم عليه؟
 لكن  قال ألن عطاء بن يسار روى. ما حك  علي 
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جه يخرجون إن وجد طريق موصول يذكرونه، ابن جبرين ما خر   الذينإرساله ظاهر لكن  نعم
 الشيخ ما خر جه؟ رحمه هللا؟ الزركشي،
 طالب: .............

 قارن بينهم.
 ات في الفتح.اللي ألكر لما قرأت كأن  ل  يلكر العم  طالب: 

والعمة والعم لألم وابن الخال والخالة والجد واألم وولد البنت وولد األخت وبنت األخ وبنت العم 
 األخ لألم ومن أدلى بأحد منهم.

نخرج الحديث يا شيخ في  ة،طالب: عندنا وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد
 األسبوع القاد  نجيب  مخرج الحديث 

 ال؟ الحديث عمدة في الباب يعني ما هو مخليه. أوجبرين مخرجه لكن نشوف الشيخ ابن 
 ا نأتي ب  األسبوع القاد  إن شاء هللا.طالب: لعلن

بمكة إن شاء  ،الرياضلن نكون في إن شاء هللا لكن األسبوع القادم الذي يبدأ من أربع وعشرين 
 هللا من السبت 

 طالب: يعني األسبوع القاد  ما في  شيء يا شيخ 
 وهللا هذا الذي يظهر يا شيخ إبراهيم.

 طالب: .............
 آخر األسبوع.من السبت إلى 

 .طالب: يعني األسبوع كامال  
 عشرين إلى آخر األسبوع.الو  الرابع السبت كامال إن شاء هللا من 
 طالب: .............

 شيء؟ أوفيه عطلة  ؟بعده أظن فيه شيء الذي
 طالب: تبدأ االختبارات أحسن هللا إلي؟.

 طالب: .............
 أكمل يا شيخ 

 كمل. نعم
 ....طالب: .........

 يقول؟ اقرأ. ماذاوجدت 
 طالب: .............

 ، المفروض أن يقول في المراسيل.من عزاه ألبي داود لم يقصد السنن مع أنه أساء بإطالقه نعم
 يقول؟ ماذا
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 طالب: .............
 ُقباء.

 طالب: .............
 ن م ر.

 طالب: .............
 ن المديني ضعفه ولده.والد علي ب ؟كيف

 طالب: .............
 انتهى؟

 طالب: .............
ن كان سياقه في الحضانة ال في  ،والخالة بمنزلة األم ،في الباب إال اآلية آية األنفال ليس نعم وا 

قال صاحب  ماذا ، انظرا فيبقى مسألة النظرا وال نفي  اإلرث فهذا أصح ما في الباب ال إثبات  
 المغني.

ركب إلى ق باء يستخير  -صلى هللا علي  وسل -روى أن رسول هللا قال: ألن عطاء بن يسار 
ألن العمة وابنة  ؛هللا تعالى في العمة والخالة فأ نزل علي  أال ميراث لهما رواه سعيد في سنن 

ولل؟ ألن انضما  األخ إليهما  ؛األخ ال ترثان مع أخويهما فال ترثان منفردتين كاألجنبيات
أن بنات االبن واألخوات من األب يعصبهن أخوهن فيما بقي بعد يؤكدهما ويقويهما بدليل 

فإلا ل  يرث هاتان مع أخيهما فمع  ،ميراث البنات واألخوات من األبوين وال يرثن منفردات
 ىئ ژولنا قول هللا تعالى  ،ا وال نص في هؤالءعدم  أولى وألن المواريث إنما تثبت نص  

 :قال أهل العل  ،أي أحق بالتوارث في حك  هللا تعالى  ٧٥ األنفال: ژ جئحئ        ی ی     ی ی ىئ ىئ
لف فكان الرجل يقول للرجل دمي دم؟ ومالي مال؟ تنصرني  كان التوارث في ابتداء اإلسال  بالح 
وأنصر؟ وترثني وأرث؟ فيتعاقدان الحلف بينهما على لل؟ فيتوارثان ب  دون القرابة ولل؟ قول 

سخ لل؟ وصار التوارث ث  ن    ٣٣النساء:  ژ ەئەئ ائ ائ ى ى ژهللا عز وجل: 
 ڑ ژفإلا كان ل  ولد ول  يهاجر ورث  المهاجرون دون  ولل؟ قول  تعالى:  ،باإلسال  والهجرة

 ىئ ژث  نسخ لل؟ بقول  تعالى   ٧٢األنفال:  ژ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

وروى اإلما  أحمد بإسناده عن سهل بن حنيف أن   ٧٥األنفال:  ژ جئحئ        ی ی     ی ی ىئ ىئ
فكتب في  أبو عبيدة إلى عمر فكتب إلي  عمر   بسه  فقتل  ول  يتر؟ إال خاال   رمى رجال   رجال  

قال  «الخال وارث من ال وارث ل »يقول  -صلى هللا علي  وسل -إني سمعت رسول هللا 
الخال »أن  قال  -هللا علي  وسل صلى -الترملي هلا حديث حسن وروى المقداد عن النبي 

 أخرج  أبو داود. «عقل عن  ويرث وارث من ال وارث ل  يَ 
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 في الحاشية.
 يقول؟ ماذا نعم

باٌب في ميراث لوي األرحا  من كتاب الفرائض كما أخرج  ابن ماج  في باب الدية على 
ألرحا  من كتاب العاقلة فإن ل  يكن عاقلة ففي بيت المال من كتاب الديات وفي لوي ا

 أحمد في المسند.الفرائض واإلما  
 هلا كالم  بس.

المراد  قيل وأخرج  أبو داود والبيهقي  ،وفي لفظ مولى من ال مولى ل  يعقل عن  ويف؟ عاني 
 .ب  أن من ليس ل  إال خال

 أخرجه أبو داود والبيهقي في الحاشية؟
 هلا في الحاشية. نع 

   إال خال فال ور اث ل .فإن قيل المراد ب  أن من ليس ل
 وارث فال وارث له.

والصبر حيلة من ال  ،والماء طيب من ال طيب ل  ،فال وارث ل  كما يقال الجوع زاد من ال زاد ل 
 حيلة ل .

 وعلى هذا فال يرث إذا كان بمنزلة الجوع وبمنزلة الصبر.
وفي لفظ  «يرث مال »ال أو أن  أراد بالخال السلطان قلنا هلا فاسد لوجوه ثالثة أحدها أن  ق

ا ألبي عبيدة حين سأل  عن أن الصحابة فهموا لل؟ فكتب عمر بهلا جواب   :والثاني «يرث »قال 
 ،ا واألصل الحقيقةاه وارث  أن  سم   :الثالث ،وه  أحق بالفه  والصواب من غيره  ،ميراث الخال

يا سند من ال سند  ،وقوله  إن هلا يستعمل للنفي قلنا واإلثبات كقوله  يا عماد من ال عماد ل 
وقال سعيد حدثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن محمد  ،يا لخر من ال لخر ل  ،ل 

 بن..
 السياق هو الذي يبين المراد والسند يعتمد عليه بخالف الجوع ليس بزاد.

 ان عن ب  شهاب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن ح  وقال سعيد حدثنا أبو 
بان واسععم    .بن ح 
ب ان.  ح 
 َحب ان 

 أي نعم.
ان قال توفي ثابت بن الدحداحة ول  يدع ان عن عم  واسع بن َحب  َحب  عن محمد بن يحيى بن 

فع شأن  إلى رسول هللا  صلى هللا -فدفع رسول هللا  -صلى هللا علي  وسل -وارثا وال عصبة فر 
مال  إلى ابن أخت  أبي لبابة بن عبد المنلر ورواه أبو عبيد في األموال إال أن   -علي  وسل 



 

 

 
16 

 16 (004الفرائض )كتاب -خمتصر اخلرقي

وألن   ؛بميراث  البنة أخي  -هللا علي  وسل صلى -ف إال ابنة أخ ل  فقضى النبي قال ول  يخل   
ولل؟ ألن  ساوى الناس في اإلسال  وزاد عليه  بالقرابة فكان  ؛لو قرابة فيرث كلوي الفروض

فأشب  لوي   تصيبو ياة بصدقت  وصلت  وبعد الموت ولهلا كان أحق في الح ؛أولى بمال  منه 
 حديثه  مرسل.الفروض والعصبات المحجوبين إلا ل  يكن من يحجبه  و 

 يعني حديث عطاء السابق.
ى الخال وارث من ال وارث ث  يحتمل أن  ال ميراث لهما مع لوي الفروض والعصبات وللل؟ سم  

 أي ال يرث إال عند عد  الوارث وقوله  ال يرثان مع أخيهما قلنا ألنهما. ،ل 
 ؟ماذامع 
 س .

 ال يرثان.
 مع أخيهما.

 أنا عندي جمع مع إخوتهما.
في الحاشية قال في األصل أخوهما وفي نسخة أخرى إخوتهما  كلا يا شيخ مع أخيهما،عندي 

 في )أ( وفي ) ( أخواتهما.
 يعني اختالف النسخ.

ا ث  التعليل ا قلنا قد لكرنا نصوص  قلنا ألنهما أقوى منهما وقوله  إن الميراث إنما ثبت نص  
 المحض. صار إلى التعبدواجب مهما أمكن وقد أمكن هاهنا فال ي  

 اللهم صل على محمد.


